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Nørre Nissum Borgerforening 

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 22. april 2021 

Deltagere: Poul Trelborg, Poul Riis, Flemming, Benthe, Peter, Gitte K 

 

1. Godkendelse af referat fra den 17. marts. 

 Referat godkendt.  

 

2. Siden sidst 

a) Affaldsindsamling.  – Fra Kongensgård samles der affald engang i maj, Fenskær vil også samle ind 

på et tidspunkt. NNE springer over i år. Folkeskolen har været afsted. Flemming har været 

koordinator i NN.  Flemming angiver, at i Fabjerg arrangeres det som en sogne-indsamling, hvor der 

laves fælles kaffe efterfølgende. Dette kunne også være noget for os på et tidspunkt 

 

3. Der skal søges byggetilladelse for karrusellen på Midtpunktet. 

 Det har Peter lovet at gøre, skal sendes til Lemvig Kommune - men intet nyt i sagen!       

 

4. Maskinpuljen skal søges seneste den 7. maj. 

Maskiner til pasning af de grønne områder. Der søges benzinpenge til de to private maskiner der 

kører for nuværende. Benthe foreslår nogle redskaber til at vedligeholde Midtpunktet. Peter sender 

en ansøgning  

 

5. Overdækning på Midtpunktet. Mariane Vistisen og kommunen havde alligevel en holdning til den sidste 

tegning som blev sendt til dem og de gerne vil have et tag med kip vinkelret på eksisterende facademotiv. 

Når vi får kræfter til at arbejde videre med overdækningen, ved vi hvordan det skal se ud! Foreløbig 

lader vi projektet hvile. 

 

6. Nyt om hoppepude på Midtpunktet. 

Poul Riis har indhentet tilbud og muligheder. Der er enighed om at det skal være en hoppepude, hvor 

der ikke skal være opsyn. Peter og Poul finder ud af størrelsen, samlet pris på installation og en 

byggetilladelse, El Jepsen skal give en pris for el arbejde, Jørn O skal give pris på gravearbejde. 

 

7. Opsætning af badebro og ny badebro. 

Der er snakket med gruppen omkring badebroen, at den gamle skal sættes op igen i år, (sættes 

sædvanligvis op i beg. af maj mdr.) Peter snakker med Flemming fra hallen og Erik Høgsgård.  

Flemming foreslår at den sættes op lidt tidligere, da bookingen i shelteren starter allerede i april, og 

nogen vil gerne i vandet på dette tidspunkt.  
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Der skal en ny stålkonstruktion til, og den skal være med gelænder i begge sider. Der skal laves en 

anden afslutning op mod stranden – dette skal der snakkes med ”opsætningsgruppen” om. 

Flemming spørger om en flydebro ved siden af til kanoer/kajakker. Hans Bjerrum har tidligere sagt at 

der er store kræfter på spil i dårligt vejr, en flydebro vil lave stor skade hvis den er koblet til broen.  

 

8. Næstkommende arrangementer 

 - Generalforsamling forslås den 17. juni. Vi skal aftale sted, kaffe og kage samt indslag. 

Generalforsamlingen slås sammen med Sct. Hans d. 23/6 på stranden, på dagen finder vi ud af om 

det   er grund til at afvikle noget af mødet i Erik Høgsgaards lade.  

 Benthe og Gitte laver heks 

 - Sankt Hans den 23. juni - se ovenfor 

 - Gris i Mosen 

Torsdag d. 5/8-21, kl. 18.  Poul Riis snakker med Claus Noe om grise, Peter snakker med Thomas 

Ørum og Søren Nørby. 

 

9. Øvrige arrangementer frem til april 2022 og folderen. 

 Sommerevent sammen med GNIF? 

 Vandreture i lokalområdet 

 Bryggeaften hos Jens Grøn 

 Vinterfest 

 Peter vil lave oplæg til program og sende pr mail, målet er at have et færdigt program til Sct. Hans. 

Ift. kontingent, samme beløb eller hæves/sænkes? Benthe oplyser det primært er par og der er flere 

pensionister end studerende. – konklusion = vi ændrer ikke i kontingentet! 

 

10. Klimaoplægget fra naturfredningsforeningen. 

Poul Riis har modtaget et katalog med forskellige tiltag som den enkelte borger kan bidrage med i 

hverdagen. Hvad vi som Borgerforening kan bidrage med, er knap så let at komme i tanke om!  

 

11. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 Conny Hedegårds hus er ikke overtaget endnu 

 Et hus i Hovedgaden, ingen er flyttet ind endnu.  

 

12. Foto af bestyrelsen - afventer 

 

13. Dato for næste møde - er til Sct. Hans.  
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14. Eventuelt. 

Til generalforsamlingen, skal der tales for at få flere med i arbejdsgrupperne, og også stille op til 

bestyrelsen. Der mangler frivillige til Midtpunktet og Sansehaven. Badebro-gruppen kunne måske 

også bruge et par ekstra.  

 

Der skal annonce i avisen, Lisbeth og Henrik skal spørges om en af dem vil være ordstyrer til 

generalforsamling. 

 

Peter sender drejebog rundt ift. Opgaver til Sct. Hans. 

Musik og kulturhuset på Seminariet er ved at blive tømt for indmad. Hele projektet bliver nok 

forsinket nogle måneder, licitationen er endnu ikke påbegyndt, håndværkerpriserne er steget kraftigt 

siden dette projekt blev sat i søen. Spændende hvad det ender med. 

 

Tak for i aften       …..- og 3 sekunder senere var I alle væk… Referent Gitte 


